
  

Vallan Väylä 

HARJAVALLAN KAUPUNGIN 

TIEDOTUSLEHTI 3/2021 



Vallan Väylä  

 

2 

sisällysluettelo 

Sataopisto .........................................................................................................................3 

Kaupunginjohtajan kuulumisia ..........................................................................................4 

Muotitalo K&A – yrittäjyyttä Harjavallassa ........................................................................6 

Vapaita omakotitontteja ....................................................................................................8 

Kiikarissa Sanni Saarela .....................................................................................................9 

Harjavallan Karjalaseura ry .............................................................................................. 10 

Museon talvinäyttelyt ovat avoinna ................................................................................ 12 

Tapahtumakalenteri ........................................................................................................ 16 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tapahtumia ..................................................................... 18 

Harjavallan maa– ja kotitalousnaiset ry ........................................................................... 20 

Harjavallan brändi-illan kuvasatoa………………………………………………………………………………..22 

Lauluyhtye Cafe Olé ........................................................................................................ 24 

Liikunta– ja uimahallin tapahtumia ................................................................................. 25 

Harjavallan Yrittäjänaiset ry……………………………………………………………………………….  ……….26 

Suurteollisuuspuiston tekstiviestikanava……………………………………………………………………...28 

 

Vallan Väylä – Harjavallan kaupungin tiedotuslehti 

Päätoimittaja: Satu Soppela-Hyle (satu.soppela-hyle@harjavalta.fi) 

Etukannen kuva: Satu Tenhonen (Emil Cedercreutzin museon veistospuistosta) 

 

 

Seuraava numero ilmestyy 8.4.2022 



Harjavallan tiedotuslehti 3/ 2021 

  

3 

Sataopiston kevään 2022 opinto-ohjelma jaetaan 

joka talouteen Harjavallassa, Huittisissa, Eurassa ja 

Punkalaitumella to 9.12.2021. Ilmoittautuminen 

kevään kursseille alkaa to 9.12. klo 9 osoitteessa 

www.opistopalvelut.fi/sataopisto tai puhelimitse 

044 560 4581 tai 044 422 4861.  

Seuraa myös somekanaviamme osoitteissa 

www.facebook.com/sataopisto, 

www.instagram.com/sataopisto ja 

www.instagram.com/

taiteenperusopetus.sataopisto 

Tervetuloa mukaan kursseillemme!      

sataopisto 

Esiintymässä Harjavallassa toimivia musiikkiryhmiä. 

Ota mukaan koronapassi ja henkilöllisyystodistus. 

Maksuton tapahtuma. Tervetuloa! 

Yhteistyössä Harjavallan seurakunta, Sataopisto ja Harjavallan kaupunki 

http://www.opistopalvelut.fi/sataopisto
http://www.facebook.com/sataopisto
http://www.instagram.com/sataopisto
http://www.instagram.com/taiteenperusopetus.sataopisto
http://www.instagram.com/taiteenperusopetus.sataopisto
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Kaupunginjohtajan kuulumisia 

 

Jo viides vuosi Harjavallan kaupunginjohtajan pes-

tissä on lähestymässä puoliväliä ja vuosikin vaihtuu 

ihan kohta. Eipä ole aika käynyt pitkäksi, eikä olo 

pitkäveteiseksi. Valtavan nopeasti vuodet vierivät. 

Vuosi 2018 siivottiin öljyä Kokemäenjoen patoal-

taasta. Vuosi 2019 juhlittiin 150-vuotiasta kotikau-

punkiamme, vuosi 2020 piti olla Kessoten valmiste-

lun vuosi ja sitä se olikin. Maaliskuussa 2020 kui-

tenkin kaikki muuttui. Koronapandemian takia 

maahan julistettiin poikkeusolot ja alkoi taistelu 

näkymätöntä uhkaa vastaan. Pandemia-aika on 

ollut meille kaikille raskasta ja kuormittavaa. Toi-

saalta ulkoinen näkymätön uhka on yhdistänyt 

meitä kaikkia ja lähimmäisistä on pidetty huolta. 

Uskon myös, että tämän kokemuksen myötä me 

kaikki olemme tavalla tai toisella valmiimpia koh-

taamaan uusia, pelottaviakin tilanteita. Kokemus 

on osoittanut, että kyllä me yhdessä tästä selviäm-

me parhaalla mahdollisella tavalla. 

Samaan aikaan olemme vieneet kaupunkia eteen-

päin monella tavalla. Satakunnan Yrittäjät palkitsi 

marraskuussa 2021 Harjavallan kaupungin Sata-

kunnan yrittäjäaktiivisimmaksi kunnaksi. Tämä me-

nestyminen on tulosta laajan joukon yhteisestä 

työstä elinvoiman edistämiseksi. BASF:n akkumate-

riaalitehdas rakentuu entiselle perunapellolle ko-

vaa vauhtia ympäristölupamenettelyn hankaluuk-

sista huolimatta. Fortumin akkumateriaalien kier-

rätyslaitoksen peruskiveä muurattiin marraskuun 

alussa. Maan ensimmäinen teollisen luokan vety-

tehdas on päätetty perustaa Harjavaltaan. Boliden 

ja Nornickel ovat myös vahvasti mukana sähköisty-

vään autoiluun liittyvässä liiketoiminnassa. Heijas-

tuupa kaikuja vahvasta vireestä myös naapurikun-

taan, kun Kokemäellekin ollaan perustamassa ak-

kutehdasta. Sosiaalisessa mediassa näyttää käyn-

nistyneen taistelu tuulimyllyjä vastaan. Aika 

näyttää, miten hankkeen käynnistänyt yritys tässä 

tilanteessa jatkaa. 

 

 

Yrittämisen edellytysten edistämisen lisäksi olem-

me saaneet liikekeskuksen kaavoituksen käyntiin, 

tavoitteena uudistaa alue tulevaisuuden tarpeita 

varten. Liiketilaa alueelta löytyy jatkossakin, mutta 

niiden uudistamisen rinnalla kehitetään myös laa-

dukasta asuntotarjontaa. Mikäli kaava hyväksy-

tään, lähtenee se toteutumaan vähitellen, jolloin 

nykyiset palvelut säilyvät, kunhan asukkaat huoleh-

tivat niiden kysynnästä. Ehkä tässä kohtaa voin 

haastaa kaikki lukijat keskittämään tulevan joulun 

muistamiset kotikaupungin yrityksiin. Vesihiihtä-

jien rantaan rakentuu uusi rivitalo ja vanhan meije-

rin takana on valmistumassa kaupungin uusimpia 

omakotitaloja. 

Kaiken tämän toimeliaisuuden tavoitteena on kau-

pungin elinvoiman edistäminen. Työpaikkoja on ja 

uusiakin tulee, asuntoja valmistuu, joten kaupun-

gin veto- ja pitovoimassa ei pitäisi olla mitään vi-

kaa. Tästä huolimatta meidän harjavaltalaisten 

lukumäärä vähenee joka vuosi. Me tiedämme, että 

tämä on mainio paikka asua, elää ja työskennellä. 

Muualla tätä ei ilmeisesti tiedetä ja tähän haemme 

muutosta viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Har-

javallan kaupungin brändikirja valmistui syksyllä 

2021 ja ensi vuonna parannamme kaupungin näky-

vyyttä uuden brändin myötä.  

Harjavallan kaupungin vahva brändi on kaupungin 

tärkein kilpailuetu. Kaupunkibrändi ei ole vain 

markkinointia ohjaava konsepti, vaan se kertoo, 

millä tavalla haluamme tulla nähdyksi. Se on myös 

tapa tehdä kaupungin kehitystä oikeaan suuntaan 

ohjaavia asioita, luoda mainetta. Kaikki kunnan 

teot ja tekemättä jättämiset vaikuttavat mainee-

seen, joka rakentuu arkisesta työstä ja juhlasta, 

vuorovaikutuksesta ja kohtaamisista ihmisten välil-

lä. Siksi jokainen harjavaltalainen on brändilähetti-

läs. Tunnistamalla brändin vahvuudet, kohderyh-

mät ja erottuvuustekijät luodaan yhtenäistä, pu-

huttelevaa ja tunteisiin vetoavaa viestintää.  
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Brändikirjassa tiivistetään Harjavallan tarina, esitel-

lään sloganit, määritellään yhtenäinen visuaalinen 

identiteetti ja ilme, logo sekä graafiset ohjeet. Har-

javallan kaupungilla ei ole aikaisemmin ollut brändi-

kirjaa, joten visuaalinen ilme, graafiset ohjeet, esi-

tyspohjat jne. määritellään nyt kootusti. 

Brändikirjassa Harjavallan tarina on tiivistetty seu-

raavaan muotoon.  

Harjavallassa on asuttu jo 3 500 vuotta. Muinaisen 

meren rantavalleilla asuttiin jo silloin, kun muu län-

tinen Satakunta oli vielä Ahdin valtakuntaa – ja asu-

taan jatkossakin, mikäli se meistä on kiinni. 

Ne, jotka ovat käyneet Harjavallassa edellisen ker-

ran 70-luvulla, pitävät kaupunkia rikinkatkuisena ja 

savujen saastuttamana kaupunkina, jossa pyykkiä 

ei parane ulkona kuivatella eikä siellä kasva kuin 

poppelit.  

Voi kuinka väärässä he ovatkaan, koska eivät vai-

vaudu pikatieltä piipahtamaan kuin korkeintaan 

käydäkseen Suurteollisuuspuistossa töissä. Meillä 

on valtavasti työpaikkoja ja lisää tulee. Sähköistyvä 

liikkuminen takaa Harjavallan Suurteollisuuspuiston 

tuotteiden kysynnän kasvun, mikä näkyy jatkuvina 

ilmastoystävällisinä investointeina.  

Ei vain työtä vaan myös vahvaa ja rohkeaa kulttuu-

ria. Emil Cedercreuzin museo on ainutlaatuinen kan-

sallisen tason kulttuurikohde, jonka perimä näkyy 

patsaina kaupunkikuvassa. Täällä patsaatkin on 

pantu töihin. Harjavaltalaiset ovat ansiosta ylpeitä  

 

kulttuuritarjonnastaan. Oma soittokunta tuottaa 

musiikkielämyksiä laidasta laitaan ja perinteisen 

elokuisen markkinaviikonlopun aikana käynnistyy 

myös vuotuinen Satasoitto-tapahtuma.  

Harjavallassa jo asuvat pitävät kotikaupunkiaan 

mainiona asuinpaikkana, josta löytyy lähes kaikkea 

mitä ihminen tarvitsee. Palvelut ovat kävelymatkan 

päässä ja harrastaa voi vesihiihdosta frisbeegolfiin 

ja kaikkea siltä väliltä.  

Uusi brändi tarvitaan, jotta saamme kotikaupun-

kimme näkyväksi. Nekin, jotka eivät vielä täällä asu 

voisivat harkita oman kodin pystyttämistä järvimäi-

sen Kokemäenjoen rantamaisemiin. Ollaan vahvoja 

ja rohkeita strategiamme tiivistyksen mukaisesti 

jättäen vaatimattomuuden vähemmälle. Pokkaa 

pitää olla kertoa siitä, mitä täältä todella löytyy.  

Yritetään siis yhdessä tästä eteenpäin tehdä Harja-

valtaa näkyväksi ja siten saada asukasmäärän vähe-

neminen katkaistua.  

Vuoden lähestyessä loppuaan haluan kiittää kaikkia 

tämän lehden lukijoita ahkeruudesta, sitkeydestä ja 

vastuullisuudesta vaikean pandemian edelleen vai-

keuttaessa elämäämme. Samalla toivotan hyvää 

joulunaikaa ja onnea vuodelle 2022. 

 

Hannu Kuusela 
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1. Mikä on yrityksesi ja mikä sen toimiala on? Mil-
loin se on perustettu? Missä yrityksesi on?   

Muotitalo K&A on naisten ja miesten vaatteiden sekä 
kenkien vähittäiskauppa. Sen historia juontaa isoäiti-
ni omistamaan Kymen Asuste -vaatekauppaan, jonka 
päämyymälä toimi Kotkassa. 1977 Kymen Asuste ja-
ettiin äitini sisarusten kesken ja tuo jako heitti mei-
dän perheemme toiselle puolelle suomea, Poriin. 
Tuolloin Porissa toiminut Muotitalo KA sai &-merkin 
nimeensä mukaan. Nykyisin Muotitalo K&A löytyy 
vain Harjavallasta. 

2. Olet toiminut jo pitkään yrittäjänä Harjavallassa. 
Millainen ympäristö Harjavalta on yrittäjän kannal-
ta? Mikä on ollut erityisen hyvä asia?  

Sanoin aina vanhemmilleni, etten halua jatkaa heidän 
työtään. Työttömäksi jääminen myymälänhoitajan 
työstäni ja isäni vakava sairastuminen toivat minut 
vanhempieni tueksi 2006 joulukuussa. 2007 keväällä 
kävin yrittäjäkurssin ja elokuussa ostimme mieheni 
kanssa vanhemmiltani Kokemäen ja Harjavallan myy-
mälät. 

Kokemäen liike lopetettiin 7 vuotta sitten. Harjaval-
lassa Muotitalo K&A toimi lähes 19 vuotta Asema-
aukiolla. Lokakuun 1. päivä liike avasi ovensa Pirkan-
katu 3:ssa, entisen Kunto-Liikiksen tiloissa. 

 
 
 
Harjavalta on tällä hetkellä kasvava kaupunki teolli-
suuden kannalta. Sen sijoittuminen tietynlaiselle ris-
teysalueelle tuo meille asiakkaita myös ympäristö-
kunnista Poria myöten. Edellisen työni puitteissa 
kauppakeskukset tulivat tutuiksi. Pitkät aukioloajat, 
korkea vuokrataso ja rassaava kilpailu toivat uuvutta-
van yhdistelmän mukanaan. Harjavallassa työ on toi-
senlaista. Kauppaa ei tarvi pitää avoinna iltamyöhäl-
le, toimintaympäristö on rennompi ajatellen kilpailu-
tilannetta, vuokrataso on edullisempi kuin isoissa 
kaupungeissa, mukavat asiakkaat sekä hyvät ja ilmai-
set pysäköintimahdollisuudet myymälän vieressä 
tuovat plussaa Harjavallassa toimimiselle. 

3. Mitä ohjeita kokeneena yrittäjänä antaisit uuden 
yrityksen perustamista harkitsevalle?   

Yrityksen tarjonnan pitää kohdata asiakkaiden kysyn-
tä. Toisinaan uuden yrittäjän omat haaveet ajavat 
eteenpäin. Ne pitää kuitenkin koetella ja kartoittaa, 
onko yrityksen tarjonnalle sen kannattavan toimin-
nan kannalta tarvittavaa kysyntää vai voisiko omaa 
osaamista ja haavetta kehittää kaupallisemmaksi. 

 

Muotitalo K&A – yrittäjyyttä Harjavallassa 
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4. Miten korona-aika on näkynyt yrityksesi toimin-
nassa? 
Korona-aika on näkynyt vahvasti meillä, sillä ihmis-
ten sosiaalinen elämä heijastuu vaatekaupan ar-
keen. Viime vuosi oli haasteellinen. Tämän alkuvuo-
den haasteiden jälkeen tilanne on helpottunut. Kii-
reisen kesän jälkeen uskalsin ottaa haasteen vas-
taan ja lähteä remontoimaan ja muuttamaan myy-
mälää uusiin tiloihin Harjavallassa Wurthin irtisa-
nottua meidät Asema-aukion tiloista. 

5. Miten asiakkaat ovat ottaneet vastaan muuttosi 
vanhasta liiketilasta uuteen liiketilaan?  

Paikalliset asukkaat ovat olleet  todella tyytyväisiä 
paikan vaihtoon. Monet asiakkaamme ovat ensim-
mäisenä onnitelleet uuden tilan johdosta. Paikka on 
keskeisempi ja monien mielestä jopa valoisampi 
kuin edellinen tila. Jotkut ulkopaikkakuntalaiset 
ovat joutuneet hiukan etsimään meitä.  

6. Mistä olet kotoisin ja keitä kuuluu perheesee-
si?   
Olen syntynyt Kotkassa, jonne vanhempieni per-
heet olivat asettuneet asumaan Karjalasta tultuaan. 
Lapsena muutin vanhempieni mukana Poriin, jossa 
asun edelleen. Perheeseeni kuuluvat mieheni sekä 
aikuiset poika ja tytär, jotka asuvat omillaan. Toki  

muukin lähisuku, erityisesti mieheni ja minun van-
hemmat ovat tärkeitä. 

7. Mitä harrastat vapaa-aikana vai jääkö yrittäjälle 
vapaa-aikaa?   

Kyllä yrittäjälle jää vapaa-aikaa, jos siitä haluaa pi-
tää kiinni. Tosin välillä saatan löytää itseni maksa-
masta laskuja iltamyöhällä. Oman jaksamisen kan-
nalta on kuitenkin tärkeää huolehtia oman pään 
tuuletuksesta sekä kunnonkin ylläpitämisestä.  

Sauvakävely on itselleni mieluinen ja helppo liikun-
tamuoto. Hankimme mieheni kanssa myös loppu-
kesällä fatbiket, mutta niiden kanssa olemme pyö-
räilleet vasta muutamia kertoja.  

Varikko-seurakunta Noormarkussa on kotiseura-
kuntani ja siellä osallistun toimintaan aktiivisesti 
monin eri tavoin, mm. musiikkivastuissa. 

8. Mikä oli haaveammattisi lapsena?   

Lapsena sanoin aina, että minusta tulee laulaja. Se 
ura on jäänyt harrastuksen puolelle. 

Vastaukset ja kuvat: Pia Tuomi 

Muotitalo K&A:n 

omistaja Pia Tuomi 
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Kiikarissa sanni saarela 

 

1.Kuka olet ja missä yksikössä työskentelet? 

Olen Sanni Saarela ja työskentelen Keskustan ylä-

koulussa matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori-

na.  

2. Missä asut ja mistäpäin olet kotoisin?  

Olen kotoisin Vammalasta (nykyisin Sastamala). 

Yliopisto-opintojen aikana asuin viisi vuotta Turus-

sa. Nykyään asun taas Sastamalassa perheeni kans-

sa.  

3. Miten olet päätynyt Harjavaltaan töihin? 

Viime keväänä minulla tuli ajankohtaiseksi hakea 

määräaikaisen työsuhteen päättymisen vuoksi uutta 

työpaikkaa. Työpaikan hakua määritti se, että työ-

matkaan saa kulua enintään yksi tunti suuntaansa. 

Tällä ehdolla selasin Kuntarekryn avoimia mate-

maattisten aineiden opettajan tehtäviä, joiden jou-

kossa oli myös Harjavallan kaupungin avoin virka. 

Tein työhakemuksen, pääsin haastatteluun, minut 

valittiin virkaan - ja täällä sitä ollaan!  

4. Keitä kuuluu perheeseesi?  

Ydinperheeseeni kuuluu aviomies ja 2-vuotias tytär. 

Olen todella läheinen monien lähisukulaisteni kans-

sa, joten myös he kuuluvat perheeseeni.  

5. Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Vapaa-aikani kuluu perheen kanssa touhuillessa. 

Meidän perheellämme on myös yhteinen harrastus, 

jokamiesluokka eli jokkis, jonka parissa varsinkin 

kesäviikonloput saa hyvin kulumaan.  

 

6. Mistä unelmoit?  

Unelmoin arkisista asioista: hyvin nukutusta yöstä, 

koepinosta, jossa on vain jo tarkistettuja kokeita, 

auringosta, pikkupakkasesta ja lumienkeleistä.  

7. Mikä sinusta on parasta Harjavallassa? 

Harjavalta ei ole minulle vielä kovinkaan tuttu paik-

ka, mutta ainakin täällä on hyvät kauppapalvelut ja 

uimahalli. Myös Hiittenharjun ulkoilumaastot vai-

kuttavat erittäin hyviltä.  

 

 

 Vastaukset ja kuva: Sanni Saarela 
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Harjavallan karjalaseura ry 

Seuran tarkoituksena on koota paikkakunnan karja-

laiset ja karjalaista kulttuuriperinnettä vaalivat hen-

kilöt mukaan toimintaan ja mm. ”evakkojen jälkeläi-

set”. 

 

Historiaa 

Seura sai alkunsa, kun Harjavallan seudulle saapui 

karjalaisia luovutetulta alueelta. Karjalaisia tuli n. 45 

eri paikkakunnilta eli suurimmalta osalta luovutetul-

ta alueelta, jossa oli kaikkiaan noin 60 kuntaa. Har-

javallan karjalalaiset ry perustettiin helmikuun 18. 

päivänä vuonna 1945. Harjavallan kaupungin kehi-

tykselle karjalaisväestöllä on ollut erittäin merkittä-

vä rooli karjalaisille ominaisen sitkeän ja optimisti-

sen luonteenlaadun vuoksi. 

 

”Ilo pintaan vaik syvän märkänis” 

 

Sodan jälkeen Harjavallan Karjalaiset ry:n toiminta 

oli huipussaan ja siihen kuului korkeimmillaan 734 

jäsentä. Vuosien kuluessa toiminta hiipui ja pysähtyi 

melkeinpä kokonaan, kunnes 1970-luvun alussa toi-

minta käynnistettiin uudelleen. Vuonna 1987 yhdis-

tyksen nimi muutettiin Harjavallan Karjalaseura 

ry:ksi, jäsenmäärä oli tuolloin noin 200 jäsentä. Jä-

senmäärä on vuosien mittaan laskenut, nyt on 76 

jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana on Yrjö S. 

Kaasalainen ja sihteerinä on Tarmo Vajavaara. 

Yhteistyötä ja toimintaa 

Seuramme kuuluu Karjalanliittoon ja Karjalaseuro-

jen Satakunnan piiriin. Seuran jäsen saa Karjalan 

Kunnaat -jäsenlehden, josta saat tietoa liiton, piirin 

sekä seurojen toiminnasta. Lehden saa halutessaan 

myös verkossa. 

Yhteistyö Harjavallan seurakunnan ja Harjavallan 

kaupungin kanssa on sujunut hienosti. Kirkkopyhä 

on perinteisesti ollut Kalevalan päivän tienoilla, kirk-

kokaffeilla tarjolla ollut perinteisesti karjalanpiira-

koita. 8.10.20 istutettiin juhlavuoden puu, Make-

donian mänty, yhteistyössä Harjavallan seurakun-

nan kanssa Muistolehtoon. Osallistumme runsain 

joukoin Karjalaisiin Kesäjuhliin Raumalla kesäkuussa 

2022. Olemme olleet mukana suurien pitäjäjuhlien 

järjestämisessä Harjavavallassa, mm. Räisälä-juhlat 

ja Pyhäjärvi-juhlat. Juhlia on järjestetty myös seu-

ramme vuosipäivinä. 

Kyykkä 

Vanha karjalainen ulkopeli on ollut yhdistyksen tä-

män päivän tärkeimpiä toimintamuotoja. Kesän 

ajan on peliä pelattu Tarmo Vajavaaran opastuksella 

koulukeskuksen kentällä. Valtakunnallinenkin tilai-

suus oli kesällä. 

Seuran puheenjohtaja 

Yrjö Kaasalainen 



Harjavallan tiedotuslehti 3/ 2021 

  

11 

Harjavallan Karjalaseura 

ry 

Perustettu v. 1945. 

Puheenjohtaja: Yrjö Kaasalainen,  
puh. 040 0626770 

Sihteeri:  Tarmo Vajavaara, 
puh. 040 5589756 
 
nettisivut: Harjavallan karjalaseura 

 
 
Ilmoittelu 

Kokoonnumme yleensä Toimintakeskuksessa (osoite 

Koulukatu 4, Harjavalta) kuukauden ensimmäisenä 

sunnuntaina tarinapäivän merkeissä. Korona on ai-

heuttanut muutoksia, mutta nyt toivomme toimin-

nan vilkastuvan. Ilmoitamme tapahtumista Sydän-

Satakunnassa ja yhdistyksen nettisivuilla: Harjaval-

lan karjalaseura. 

Liity jäseneksi 

Liity jäseneksi ja edistä karjalaisen perinteen säily-

mistä myös jälkipolville. Liittyminen käy helposti 

myös nettisivujen lomakkeella. 

 

 

Tulevaisuudessa suunnitteilla: 

Kirjallisuuden esittely kirjastoyhteistyönä Harjaval-

lan kirjaston kanssa, Karjala-aiheisen seminaarin 

järjestäminen Emil Cedercreutzin museossa, Perin-

neruokapäivä, karjalanpiirakoiden leipominen. Yh-

teistyötä lisätään eri toimijoiden kanssa.  

Olet lämpimästi tervetullut iloiseen joukkoomme! 

Haastellaan ja muistellaan ja muuten vaan ollaan 

yhdessä! 

Tuu vaa mukkaa, siel saap kuulla semmosta haastii, 

mitä ei iha joka päivä kuulekkaa. Haastamine, kyläs-

käymine, leikinlasku, hyvi syömine, ilo pitämine  –  

ne on semmosii tappoi jotta! Tuuha käymää!. 

 

Teksti ja kuvat: Mervi Latvala 

Muistolehtoon istutettu Makedonianmänty 
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Emil Cedercreutzin museon talvikausi koostuu tänä vuonna 

kolmesta vaihtuvasta näyttelystä. Näyttelyt Vuosisadan 

kokoelma – museon taidevaraston kätköistä, Sofia Vätti – 

Erään naisen elämä ja Merikarhun kierros – Tarinoita Ko-

kemäenjoen varrelta avautuivat yleisölle tässä ja viime 

kuussa, ja ne ovat avoinna 27.2.2022 saakka.  

Vuosisadan kokoelma -näyttely tarjoaa mahdollisuuden 

tutustua taidevarastojen kätköihin 

Marraskuun alussa 2.11.2021 Emil Cedercreutzin museon 

Satakunta-salissa yleisölle avautui näyttely Vuosisadan 

kokoelma – museon taidevaraston kätköistä. Näyttely 

esittelee yleisölle kokonaisuuden taideteoksia Emil Ceder-

creutzin museon kokoelmista reilun sadan vuoden ajalta.  

Kokoelmista koostettujen näyttelyiden avulla museot ker-

tovat yleisölleen keskeisimmästä olemuksestaan ja histo-

riastaan. Esillä olevan kokonaisuuden tarina kulkee käsi 

kädessä museon ja Emil Cedercreutzin henkilöhistorian 

kanssa. Emil Cedercreutzin museo on kuvanveistäjä ja si-

luettitaiteilija, vapaaherra Emil Herman Robert Ceder-

creutzin (1879-1949) perustama ja hänen elämäntyönsä 

ympärille syntynyt museo. Museon perustamisvuosi on 

1916. Silloin Harjavallassa Kokemäenjoen rantamilla avau-

tui Emil Cedercreutzin ajatuksesta syntynyt kansatieteelli-

nen näyttelyosasto Maahengen temppeli, jonka kokoelma  

perustui taiteilijan tekemälle mittavalle talonpoikaisesi-

neistön keräystyölle. Maahengen temppelin lähellä sijaitsi 

alusta alkaen myös taiteilijakoti Harjula, jonka Emil Ceder-

creutz rakennutti vuonna 1914 kauniille paikalle joen ran-

taan. Emil Cedercreutz halusi säilyttää museonsa, kotinsa ja 

kokoelmansa myös tuleville sukupolville.  

Kun Emil Cedercreutz nuorena opiskeli Keski-Euroopassa, 

samalla hänen oma taidekokoelmansa alkoi kasvaa eri ta-

voin. Cedercreutz jatkoi taiteen keräämistyötä koko elä-

mänsä ajan ja teoksia kertyi runsaasti. Keräystyö oli alku 

myös tulevalle Emil Cedercreutzin museon taidekokoelmal-

le. Nyt avautuva näyttely Vuosisadan kokoelma tarjoaa 

kävijälle mahdollisuuden kurkistaa museon taidevarastojen 

kätköihin. Kokoelman teokset nousevat näyttelyssä esille 

osana vuosikymmenten kulkua. Näyttely sisältää teoksia 

Emil Cedercreutzin nuoruuden vuosilta museon viimeisim-

piin 2000-luvun hankintoihin ja lahjoituksiin saakka. 

Näyttely esittelee yleisölle helmiä taidekokoelman tunte-

mattomiksi jääneiltä tekijöiltä, mutta samalla se tuo esiin 

tunnettujen taiteilijoiden töitä. Esille näyttelyssä tulevat 

erityisesti satakuntalaiset taiteilijat, modernismi sekä Porin 

taiteilijaseuran jäsenet. Mukana näyttelyssä on myös Emil 

Cedercreutzin omia öljymaalauksia. Näyttelyn on kuratoi-

nut museon konservaattori Sanna Pitkäniemi-Toroska. 

 

Museon talvinäyttelyt ovat avoinna 

 
Vuosisadan kokoelma -näyttelyssä esillä on laaja kattaus upeita taideteoksia museon kokoelmien kätköistä.   
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Erään naisen elämä -näyttely esittelee säkyläläisen Sofia 

Vätin elämäntarinaa 

Museon Ilmari-salissa yleisölle on avoinna 19.10.2021 

avautunut näyttely Sofia Vätti – Erään naisen elämä. 

Näyttely esittelee yleisölle kuvataiteilija Raija Äärin omista-

man laajan ja monipuolisen esinekokoelman, joka on kuu-

lunut säkyläläiselle Sofia Vätille (1877-1961). Esineistön 

myötä näyttely tutustuttaa kävijän Sofia Vätin ainutlaatui-

seen ja mielenkiintoiseen elämäntarinaan.  

Sofia Lucina Vätti syntyi Säkylässä vuonna 1877 vauraaseen 

sukuun vanhempiensa ensimmäisenä lapsena. Ennen van-

haan, varsinkin jos talossa oli paljon lapsia, saatettiin lapsi 

antaa kasvatiksi. Näin kävi pienelle Sofialle, joka varttui 

kasvattina mummolassaan Rekolan talossa. Sofia kävi kou-

lunsa Säkylässä ja vartuttuaan lähti opiskelemaan sairaan-

hoitajakouluun Turkuun vuonna 1897. Opiskeluvuosiensa 

jälkeen Sofia muutti takaisin Säkylään.  

Niin ikään Säkylässä suurimman osan elämästään asunut 

taiteilija Raija Ääri (s. 1951) tutustui Sofian jäämistöön 

1960-luvulla. Sofia oli Raija Äärin aviomiehen isotäti. 

”Tutustuin Sofiaan 60-luvun lopulla ja hän valloitti heti 

sydämeni. Sofia oli silloin jo poistunut keskuudestamme,  

 

mutta mielikuvani hänestä alkoivat muodostua hänen mö-

kissään Säkylän Mäntymäellä ja hänen vaatimattomassa ja 

persoonallisessa kodissaan Pyhäjärven rannalla. Kaikki oli 

kuin pysähtynyttä. Selailin vanhoja lehtiä, kortteja ja kirjoja 

ja kuuntelin mäntyjen huminaa. Kuuntelin ja kyselin juttuja 

Sofiasta. Osan kirjoitin muistiin, jotenkin se tuntui tärkeäl-

tä. Sofian vanhoja vaatteita tutkiessani tajusin, miten pal-

jon hänestä on jäljellä sellaista tavaraa, joka edelleen ker-

too meille, millainen Sofia oli. Siitä päivästä lähtien alkoi 

tuntua siltä, että Sofia muutti meille”, Raija Ääri kertoo.  

Emil Cedercreutzin museossa nyt avoinna oleva näyttely 

Sofia Vätti – Erään naisen elämä esittelee kävijälle Sofia 

Vätin elämäntarinaa ja jäämistöön kuuluvaa esineistöä 

Raija Äärin kokoelmista. Mukana on Sofian käytössä olleita 

arjen esineitä ja tarvikkeita, huonekaluja, vaatteita, käsitöi-

tä, kirjallisuutta ja lehtiä, ruuanlaittovälineitä, astioita ja 

kulkuvälineitä. Esineet kertovat tarinan maaseudulla 

varttuneesta naisesta, joka oli sisukas, ahkera, ympärillään 

olevasta maailmasta kiinnostunut, taiteellinen, sielukas ja 

herkkä, ja joka eli mielenkiintoisen elämän. Sofian tarinaa 

näyttelyssä kehystävät Raija Äärin akvarellit ja runot, joissa 

taiteilija eläytyy Sofian ainutlaatuisen elämänpolun varrella 

sattuneisiin tapahtumiin ja tilanteisiin.  

Erään naisen elämä -näyttelyssä esillä on Sofia Vätin elämäntarina ja hänelle kuulunutta esineistöä.   
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EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO 

Museo perustuu kuvanveistäjä Emil Cedercreutzin 
(1879–1949) elämäntyöhön. 
Perusnäyttelyt:  
 Taiteilijakoti Harjula (tilapäisesti suljettu)  
 Maahengen temppeli 
 Työn jälkeen –veistosnäyttely 
 Emil Cedercreutzin siluettitaidetta ja 

taidekokoelma 
 Veistospuisto 
  
Vaihtuvat näyttelyt talvikaudella 2021–2022 

19.10.2021 – 27.2.2022 
Sofia Vätti – Erään naisen elämä  
Merikarhun kierros – Tarinoita Kokemäenjoen  
varrelta  
2.11.2021 – 27.2.2022 
Vuosisadan kokoelma museon taidevaraston 
kätköistä  

 
          Yhteystiedot: 
           Museotie 1, 29200 Harjavalta 
 p. 044 432 5345 
 cedercreutzin.museo@harjavalta.fi 
 www.harjavalta.fi/museo 
 Facebook: Emil Cedercreutzin museo 
 Twitter: @ECmuseo 
 Instagram: @emilcedercreutzinmuseo 

     
          Aukioloajat 31.5.2022 asti: 
        ti, ke, su  12.00 – 16.00 
        to  12.00 – 18.00 
         ma, pe, la suljettu 
      

          Aukioloaikojen poikkeukset voit tarkistaa  
         verkkosivultamme: www.harjavalta.fi/museo.  

 

Sofia Vätti -kokoelman omistaja, taiteilija 

Raija Ääri. 

Vanha komuutti sekä siinä olevat peseytymisvälineet 

henkivät mennyttä aikaa.   

http://www.harjavalta.fi/museo
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Merikarhun kierros -näyttelyssä esillä on monipuolinen tietopaketti, kuvia ja esineitä Kokemäenjoen varrelta.   

Merikarhun kierros tarjoaa tutkimusmatkan Kokemäen-

joen kuntien kulttuurikohteisiin 

Museon Herman-salissa avoinna on 19.10.2021 avautu-

nut talvikauden näyttely Merikarhun kierros – Tarinoita 

Kokemäenjoen varrelta. Näyttely esittelee yleisölle Sata-

kunnassa vuosina 2019-2021 toteutettua EU/Leader-

hanketta Merikarhun kierros, hankkeessa syntynyttä mo-

nipuolista ja laajaa aineistoa sekä hankkeeseen liittyvää 

toimintaa.  

Merikarhun kierros -hanke sai alkunsa vuonna 2019, kun 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry alkoi työstää pit-

kään suunnittelemaansa yleishyödyllistä hanketta Koke-

mäenjokeen liittyen. Yhdistyksessä ajateltiin, että meri 

pysyy puhtaana vain, jos siihen laskevat joet pysyvät 

puhtaina. Selkämeren kannalta ratkaisevaa on, miten sitä 

ruokkiva Kokemäenjoki elää. Yhdistys päätyi siihen, että 

tarvitaan ison joen tarina, joka nostaa esiin niitä suuria 

tapahtumia ja arvokkaita luonto- ja kulttuurikohteita, 

mitä jokivarren suuressa muutoksessa pitkien aikojen 

kuluessa on kertynyt.  

Emil Cedercreutzin museossa nyt avautuvan näyttelyn 

nimi ja teema on Tarinoita Kokemäenjoen varrelta.  

Näyttely esittelee yleisölle jokaisesta Merikarhun kierrok-

sen kunnasta kolme sen hankeryhmän valitsemaa huip-

pukohdetta, jotka kertovat yleisölle kunnan mielenkiin-

toisista paikoista, huippukohteista sekä historiasta. Kir-

joitetun tiedon lisäksi näyttelyssä esillä on jokaisesta 

hankkeen kunnasta myös esimerkkiesineistöä, joka liittyy 

valittuihin huippukohteisiin. Jokivarren kuntien ja muse-

oiden edustajat ovat osallistuneet asiantuntemuksellaan 

ja aineistoillaan näyttelyn toteuttamiseen ja toimivat 

hankkeen tuottaman opastusaineiston taustalla asian-

tuntijoina. Luontokohteista yhdistys on hankkinut tietoa 

ELY-keskuksilta ja Metsähallitukselta. Näyttelyn kuratoin-

nista on vastannut Selkämeren kansallispuiston ystävät 

ry puheenjohtajansa Lasse Lovénin johdolla.  

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on toteuttanut 

Merikarhun Kierros -hankkeen Kokemäenjoen varren 

seitsemän kunnan myötävaikutuksella, kuntien hanke-

ryhmien tuella ja viiden museon toimiessa hankekump-

paneina. Yhdistys on rahoittanut hankkeen kuluja ELY-

keskuksen myöntämällä EU:n maaseudun kehittämisen 

LEADER-ohjelman osarahoituksella. Merikarhun kierrok-

sen aineistoon voi tutustua hankkeen verkkosivuilla: 

www.selkamerenystavat.fi. 

Tervetuloa näyttelyihin! 

Teksti ja kuvat: Satu Tenhonen 
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tapahtumakalenteri 

Su 28.11. klo 14–15 Livekonsertti ”Kadotettu vuosi” Emil Cedercreutzin museossa. Esiintyjinä Jonne Grans (kitara) ja Miikka 
Hakomäki (alttoviulu). Konserttiin on vapaa pääsy lipulla, jonka voi noutaa museon asiakaspalvelusta 11.11. alkaen, puh. 
044 432 5345. Lippuja ja paikkoja on rajoitettu määrä. 

Ti 30.11. klo 19 Dekkaristi Arttu Tuomisen vierailu kirjastossa. Yleisöltä edellytetään koronapassin näyttämistä. 

Ti 30.11. klo 19 Lumivalkeaa-joulukonsertti kirkossa. Tervetuloa tunnelmoimaan joulua kanssamme! Tangokuningatar Jaa-
na Lammi & Pasi Flodström. Juha Puustinen, säestys. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €. 

Ke 1.12. – ti 21.12. Juha Siirron Akvarelleja-näyttely kirjastossa. 

To 2.12. klo 10–12 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Talvisodan alkaminen 30.11.1939. Eila Maantilan kertomus nauhoi-
tettuna tuosta päivästä. 

To 2.12. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho ikäihmisille kirjastossa. Jouluperinteet ja askartelua. Kahvitarjoilu.  

To 2.12. klo 18–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Sota-aika satakuntalaisin silmin” Harjavalta-salissa. Luennon pitää Kullervo 
Tupi. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen Sataopiston verkkosivuilla www.opistopalvelut.fi/sataopisto. Luennon järjestä-
vät yhteistyössä Sataopisto ja Emil Cedercreutzin museo. Vapaa pääsy. 

Su 5.12. klo 18 Valkeaa joulua –konsertti kirkossa. Konsertissa esiintyvät Karoliina McLoud, Robert McLoud, Emma Solina 
Laurila ja Pia Hautala. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 €. 

Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa, noin klo 11.05 Kunnianosoitus sankarihaudalla, 
klo 11.40 ruokailu koulukeskuksen ruokasalissa, klo 12.30 pääjuhla Harjavalta-salissa. Juhlapuhujana valtuutettu, kaupun-
ginhallituksen jäsen Birgitta Kause. Ruokailuun ja pääjuhlaan osallistuvilta edellytetään koronapassin näyttämistä. 

Ti 7.12. klo 19 Tomi Paldaniuksen joulukonsertti kirjastossa.  Yleisöltä edellytetään koronapassin näyttämistä. 

Ti 7.12. klo 19 Eveliina Vällärin joulukonserttikiertue kirkossa. Joululauluja huilulla kynttilän valon loisteessa! Säestys Piia 
Hautala pianolla / uruilla. 

Ke 8.12. klo 18 Kaupungin joulukonsertti kirkossa. Esiintymässä Harjavallassa toimivia musiikkiryhmiä.  Koronapassi ja hen-
kilöllisyystodistus on näytettävä sisälle tultaessa. 

La 11.12. klo 14.30–16.30 Runotapahtuma ”Elämäni runo” Emil Cedercreutzin museossa. Klo 14.30 alkaen kahvi- ja glögi-
tarjoilu (omakustanteinen), klo 15 alkaen runotapahtuma. Ennakkoilmoittautuminen Emil Cedercreutzin museoon, puh. 
044 432 5345. Paikkoja on rajoitettu määrä. Vieraat voivat halutessaan ottaa mukaansa itselleen merkityksellisen runon ja 
lukea sen ääneen tai antaa sen esitettäväksi järjestäjille. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Emil Cedercreutzin museo ja 
Köyliö-seura. Vapaa pääsy. 

Su 12.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa. Tervetuloa laulamaan kauneimpia joululauluja koko perheen 
voimin! Tänä vuonna Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lasten puolesta. Mukana Pasi Flodström ja lapsikuoro Valon 
Vekarat, Annukka Karttunen, Tiina Tasma ja Tiina Heino. 

Su 12.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa. Tänä vuonna Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lasten puolesta! 
Tervetuloa laulamaan, tunnelmoimaan joulua ja tekemään hyvää. Musiikissa Pasi Flodström ja Emilia Koskinen. Tilaisuuden 
juontavat Katariina Lindgren ja Vera Olshin. 

Ma 13.12. klo 17.30–19 MLL:n jouluaskartelua kirjastossa. Mehu- ja piparitarjoilu. 

Ke 15.12. klo 19 Porin laulajien joulukonsertti kirkossa. Porin laulajat; Hanna Salminen, kuoronjohto; Juhani Romppanen, 
urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 

Ke 29.12. klo 12 The Boss Baby: Perhebisnes –elokuvaesitys Kino-Huovissa. K7, puhuttu suomeksi. Maksuttomat liput (50 
kpl) noudettavissa kirjastosta ma 20.12. alkaen. 

Ke 29.12. klo 14 Maailman ympäri 80 päivässä –elokuvaesitys Kino-Huovissa. K7, puhuttu suomeksi. Maksuttomat liput (50 
kpl) noudettavissa kirjastosta ma 20.12. alkaen. 

To 30.12. klo 13 Tove-elokuvaesitys ikäihmisille Kino-Huovissa. Yleisön on esitettävä koronapassi tilaisuuteen tultaessa. 
Maksuttomat liput saa noutaa kirjastosta ma 20.12. alkaen. 

http://www.opistopalvelut.fi/sataopisto
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VUOSI 2022 

Ke 5.–31.1. Vieraskasvinäyttely kirjastossa. 

To 13.1. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho ikäihmisille kirjastossa. Kahvitarjoilu. 

Ke 19.1. klo 10–11.30 Aamulukupiiri kirjastossa. 

To 20.1. klo 10–12 Kymppiluokka seurakuntatalolla. 

To 20.1. klo 18.00–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Katse kantaa yli peltojen – kuvia ja muistoja Hiirijärveltä” Harjavalta-
salissa. Vastavalmistunut kotiseutukirja esittelee Harjavallan lounaiskulmaa eli Hiirijärven koulupiirin aluetta laajimmil-
laan. Kirjan sisältöön pohjautuvalla luennolla kirjan toimittaja Satu Rantala kierrättää kuulijoita Hiirijärven kulmilla sekä nos-
taa esiin kuvia ja muistoja, jotka kertovat niin paikallishistoriaa kuin arjen tarinoita. Luennon järjestävät yhteistyössä Sata-
opisto, Emil Cedercreutzin museo ja Harjulan Kilta ry. Vapaa pääsy. 
 
Ti 25.1. klo 17.30–19 Marttojen käsityöilta kirjastossa. Kulmasta kulmaan virkaten tiskirätti tai patalappu Harjavallan 
Marttojen ohjauksessa. Kahvitarjoilu. 
 
Ke 26.1. klo 17.30–19 Iltalukupiiri kirjastossa. Tammikuun kirjana Minna Eväsojan Melkein geisha. 
 
To 3.2. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho ikäihmisille kirjastossa. Kahvitarjoilu. 

To 3.2. klo 14–18 Harry Potter –teematapahtuma kirjastossa. 

Ti 8.2. klo 19 Kirjailijavieras Ann-Christin Antell kirjastossa. 

To 10.2. klo 10–12 Kymppiluokka seurakuntatalolla. 

Ke 16.2. klo 10–11.30 Aamulukupiiri kirjastossa. 

To 17.2. klo 18.00–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Villasukkarakkautta” Emil Cedercreutzin museossa. JonSukat-malleistaan 
tunnettu porilainen Jonna Kalliomäki kertoo tiestään neulesuunnittelijaksi ja -kirjailijaksi sekä korona-epidemian aikana to-
teutetusta Kärkitaistelija-villasukkaprojektista. Voit ottaa oman neuletyösi mukaan ja Villasukkarakkautta-kirjasarjan eri osia 
on myynnissä. Luennon järjestävät yhteistyössä Sataopisto ja Emil Cedercreutzin museo. Vapaa pääsy. 
 
Ti 22.2. klo 17.30–19 Marttojen käsityöilta kirjastossa. Mysteeritossut kutoen 7-veljeksen langasta 3,5 tuuman puikoilla. 
Ohjaajina Harjavallan Martat. Kahvitarjoilu. 

Ke 23.2. klo 17.30–19 Iltalukupiiri kirjastossa. 

Ma 28.2. klo 18 Sellon ja laulun ilta kirkossa. Seeli Toivio, sello ja laulu. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.  

To 3.3. klo 10–12 Kymppiluokka seurakuntatalolla. 

To 10.3. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho ikäihmisille kirjastossa. Kahvitarjoilu. 

Ke 16.3. klo 10–11.30 Aamulukupiiri kirjastossa. 

Ti 22.3. klo 17.30–19 Marttojen käsityöilta kirjastossa. Virkataan pääsiäiskoriste koon 2,5 koukulla virkkauslangasta. Oh-
jaajina Harjavallan Martat. Kahvitarjoilu. 

Ke 23.3. klo 17.30–19 Iltalukupiiri kirjastossa. 

To 24.3. klo 10–12 Kymppiluokka seurakuntatalolla. 

To 7.4. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho ikäihmisille kirjastossa. Kahvitarjoilu. 

 

Lounais-Suomen AVI on asettanut  koronapandemian osalta uusia rajoituksia ajalle 22.11.–22.12. Rajoitukset 
vaikuttavat tapahtumien järjestelyihin. Ajankohtaiset tiedot tilaisuuksia koskevista rajoituksista löytyvät ta-
pahtuman järjestäjän nettisivuilta. Muutokset ovat mahdollisia. 

Kirkossa ja seurakuntatalolla järjestettävät seurakunnan tapahtumat, ks. www.harjavallanseurakunta.fi 

Museolla tai Harjavalta-salissa järjestettävät museon tapahtumat, ks. www.harjavalta.fi/museo/tapahtumat 

Kirjastossa ja Harjavalta-salissa järjestettävät kirjasto– ja kulttuuripalveluiden tapahtumat,  
ks. www.harjavalta.fi/kirjasto/tapahtumat 
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Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tapahtumia 
 

Dekkaristi Arttu Tuominen vierailee Harjaval-

lan kirjastossa tiistaina 30.11. klo 19. Yleisöltä 

edellytetään koronapassin näyttämistä. 

Kitaristi Tomi Paldanius soittaa joululauluja 

Harjavallan kirjaston joulukonsertissa tiistaina 

7.12. klo 19. Yleisöltä edellytetään koronapas-

sin näyttämistä.  

Jouluista askartelua kirjastossa koko per-

heelle MLL:n Harjavallan yhdistyksen ohjauk-

sella maanantaina 13.12. klo 17.30–19. Tilai-

suuden aikana on mehu– ja piparitarjoilu. 

Alakoululaisille on askartelua tarjolla kirjas-

tossa tiistaina 28.12. klo 13–14.30. 

Elokuvaesitys kirjastossa to 30.12. klo 10. 

Elokuvan nimi selviää kirjastossa ennen jou-

lua. 

Lautapelikerho kirjastossa on keskiviikkona 

5.1. klo 12–13. Tule pelaamaan lautapelejä 

joko yksin tai kaverin kanssa! 

The Boss Baby: Perhebisnes  -elokuvaesitys 

Ke 29.12. klo 12 Kino-Huovissa, K7, puhuttu suomeksi. 

Maailman ympäri 80 päivässä –elokuvaesitys 

Ke 29.12. klo 14 Kino-Huovissa, K7, puhuttu suomeksi. 

Maksuttomat liput (50 kpl/esitys) esityksiin saa noutaa 

kirjastosta ma 20.12. alkaen. 

Tove-elokuvaesitys ikäihmisille to 30.12. klo 13 

Maksuttomat liput saa noutaa kirjastosta  ma 20.12. 

alkaen. Yleisöltä edellytetään koronapassin näyttä-

mistä. 
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HARJAVALLAN KIRJASTO 

Myllykatu 1, 29200 Harjavalta 
p. 044 432 5338 (ei tekstiviestejä!) 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi 
Facebook: Harjavallan kirjasto– ja kulttuuripalvelut 
Instagram: @harjavallankirjasto 

 
AUKIOLOAJAT 
1.9. 2021 – 31.5.2022 

Ma 12–19  (9–12)                                   
Ti 12–19  (9–12)  
Ke 11–17  (9–11)  
To 12–19 (9–12)  
Pe 11–17 (9–11)  
La 10–14  (–)  
Aattoina* 11–15  (9–11)  
*: yleisiä juhlapäiviä edeltävinä arkipäivinä 

Kirjasto on suljettu ma 6.12., pe 24.12., la 25.12.,  
la 1.1. ja to 6.1. 

 

 

 

 

 

 
Suluissa omatoimiajat. Omatoimiaikana ei asiakas-
palvelua; lainaus ja palautus automaatilla. 
 

Harjavallan kirjaston asiakkaana olet samalla Sata-
kirjastojen kaikkien yleisten kirjastojen asiakas. Sa-
takirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt, yhteinen 
asiakas– ja aineistotietokanta ja kirjastojen väliset 
seutuvaraukset ovat nopeita ja maksuttomia. 

www.satakirjastot.fi 

Mielenvirkistyskerho jatkuu kevätkaudella seu-
raavina torstaipäivinä klo 10–12: 13.1., 3.2., 
10.3., 7.4. ja 12.5. Tarjolla aamukahvit ja muka-
vaa yhdessäoloa vaihtelevin teemoin.  

Sydäntalven kirjailijavie-

raana kirjastossa esiintyy  

Ann-Christin Antell, Puu-

villatehtaan varjossa –

kirjan kirjoittaja. Vierailu 

on tiistaina 8.2. klo 19. 

Kahvitarjoilu klo 18.30 

alkaen. 

 

Aamulukupiiri jatkuu 

kevätkaudella seuraavina 

keskiviikkoaamuina klo 

10–11.30: 19.1., 16.2., 

16.3., 20.4. ja 18.5.  Lu-

kupiirin kirjoja voi tiedus-

tella kirjastosta.  

 

 

Kevätkaudella 2022: 

Kirjastokerho alakoululaisille kouluviikoilla torstaisin klo 14

–15 13.1. alkaen. 

Satutunnit kirjaston lastenosastolla pe 14.1. ja pe 28.1.  

klo 10–10.30.  

Harry Potter –päivä kirjastossa torstaina 3.2. klo 14–18. 

Iltalukupiiri kirjastossa ke 27.1. klo 17.30–19. Tammikuun 

kirjana Minna Eväsojan Melkein geisha.  

Kevään iltalukupiirin muut kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 

23.2., 23.3. ja 27.4. klo 17.30. 
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Harjavallan maa– ja kotitalousnaiset ry 

Virkeänä toimivan yhdistyksen historia ulottuu 

pitkälle 

Harjavallan maa- ja kotitalousnaiset ry perustettiin jo 

85 vuotta sitten vuonna 1936. Silloinen nimi oli Harja-

vallan Maatalousnaiset ry. Kaisa Kurrun äiti Aino Kur-

ru toimi puheenjohtajana sota-ajan ja Kaisa muiste-

lee, että silloin maatalousnaisten ompeluseuroissa 

kudottiin paljon sukkia ja muuta lämmittävää rinta-

malle. 

Varsinkin 50-luvun lopussa maatalousnaisten jäsen-

määrä kasvoi kovaa vauhtia ja lähenteli jo sataa. Sil-

loin järjestettiin askartelukursseja, kudottiin kangas-

puilla ja värjättiin luonnonväreillä. 80- ja 90-luvulla 

painettiin kankaita ja tekstiilejä. Niitä tehtiin myös 

paljon myyntiin. Ehkä jollakin on vielä tallessa käsin-

painetut verhot, tyynyliina tai T-paita. 

Aikanaan järjestön tehtävänä oli valistaa ja opettaa 

maatilataloudessa olevia naisia. Nyt aika on aivan toi-

nen ja jäsenemme ovat ihan tavallisia lähiseudun nai-

sia kaikilta eri aloilta. 

 

Aina 2000-luvulle asti kahvi- ja pitoastiaston vuokraus 

oli tärkeä tulolähteemme. Sen jälkeen pitopalveluyri-

tykset ovat alkaneet hoitaa juhlia ja näillä on käytössä 

omat astiastot. Yhtenä tulolähteenämme on ollut 

muonitus. Meitä on pyydetty kahvittamaan ja muo-

nittamaan erilaisiin pienempiin tai suurempiin tilai-

suuksiin. Tätä työtä teemme edelleen. 

Viime vuosikymmenen alussa kokosimme omia resep-

tejämme. Se poiki kirjan: Paas kokaten lähiruokaa. 

Toinenkin painos myytiin pian loppuun. 

Olemme järjestäneet myös isoja näyttelyitä vuosien 

varrella. 60-vuotisjuhlanäyttely oli kaste- ja hääpu-

vuista, 70-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestettiin 

Emil Cedercreutzin museossa ryijynäyttely. Muita 

näyttelyiden aiheita ovat olleet kahvikupit sekä kate-

tut pöydät ja viimeksi museolla 80-vuotisjuhla-

näyttely, Aarteita lasten vaatekaapeista ja lelulaati-

koista. 

 

Maatalousnaiset hoitavat 

kahvituksia vankalla koke-

muksella. 
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Aikojen kuluessa toiminta ja toimintatavat ovat 

muuttuneet. Kerhotoiminta on jäänyt ja olemme 

tarttuneet kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin ja so-

veltaneet kattojärjestön ja piirin vuosittaisia teemo-

ja: Naisvoimaa, Metsästä voimaa, Keitetään kahvit, 

Kyläkävelyllä iloa ja ideoita, Netti avuksi, Superruo-

kaa Pohjolasta, Arjen askelista liikuntaa, Kotivaran 

ja kotitalouksien varautuminen sekä yhdistysten 

rooli muonittajina, Maistuva maaseutu, Kiertota-

lous ja kestävä kehitys sekä Monimuotoinen luon-

to. Olemme kokoontuneet kuukausittain, kesällä 

ollaan vietetty yhdessä saunailtaa ja käyty välillä 

kesäteatterissa tai kesäretkellä. Impin päivä on 

muodostunut maatalousnaisten omaksi kesäpäi-

väksi vaihtelevin ohjelmin. Jokaisen toimikauden 

ohjelmaan on kuitenkin kuulunut aina askarteluilta, 

tutustuminen joihinkin lähellä oleviin yrityksiin tai 

muuhun mielenkiintoiseen toimintaan. Omia jäse-

niämme ja heidän linkittämiään henkilöitä olemme 

käyttäneet esitelmöitsijöinä niin paljon kuin mah-

dollista. 

Myös luonto ja ekologisuus on ollut aina tärkeä ai-

heemme. Kierrätys, kompostointi, kirpputori, vie-

raslajien kitkeminen ja roskien keruutalkoot ovat 

tulleet tutuiksi vuosien myötä. Erityisesti korona-

aika on osoittanut vielä selvemmin henkisen ja fyy-

sisen terveyden tärkeyden ja luonnon hyvää teke-

vät vaikutukset. Illoissamme tärkeintä on kuitenkin 

aina ollut mukava yhdessäolo. 

 

Maatalousnaiset ovat tehneet myös yhteistyötä eri 

järjestöjen, erityisesti Harjavallan Yrittäjänaisten ja 

Harjavallan Marttojen kanssa. Yrittäjänaisten kans-

sa olemme viettäneet vuosittain yhteisen elokuvail-

lan paikallisessa elokuvateatterissa ja osallistuneet 

Marttojen järjestämiin leikkimielisiin urheilukisoihin 

muutamana kesänä. Harjavallan liikekeskustaa 

olemme elävöittäneet tyhjiä näyteikkunoita somis-

tamalla. Riistanhoitoyhdistyksen kanssa nikkaroim-

me keväisin linnunpönttöjä. 

Vuodesta 1946 lähtien maatalousnaisilla oli ollut 

tapana käydä tervehdyskäynneillä vanhainkodissa. 

Aikanaan vanhainkodin asukkaita kuljetettiin lähi-

seudun maataloihin kesäpäivän viettoon. Sittemmin 

monen vuoden ajan järjestettiin Hopearannan van-

huksille ns. Mansikkaretki kesällä. Kun vanhusten 

kunto alkoi vuosi vuodelta heikentyä, retki muu-

tettiin virkistystapahtumaksi Hopearannassa. Vii-

meinen vietettiin vuonna 2006. Sen jälkeen joitakin 

vuosia tehtiin tervehdyskäyntejä terveyskeskuksen 

vuodeosastoille. 

Maatalousnaisilla on ollut myös kummitoimintaa, 

Suomen rajaseudun lasta avustettiin 1970-luvulla, 

90-luvulla kerättiin tarvikkeita kehitysvammaisten 

kouluun Sambiaan, 2010-luvulla autettiin kummi-

tyttöä Etiopiassa. Tällä hetkellä autetaan vähäva-

raista harjavaltalaista perhettä tai yksinhuoltajaa, 

jonka sosiaalitoimi vuosittain valitsee ja toimittaa 

avun perille. Myös erilaisia apuvälineitä olemme 

hankkineet vuosien varrella terveyskeskukseen. 

Nuoria opiskelijoita ja koululaisia olemme avusta-

neet stipendein vuosikymmeniä. Kannustamme 

käden taitojen oppimiseen harjavaltalaisia koululai-

sia jakamalla vuosittain käsityöstipendejä. 

Tässä kirjoituksessa on vain pintaraapaisu 85 vuotta 

kestäneestä toiminnasta, jota vuosien varrella on 

tehty. Moni tärkeäkin juttu on ihan varmasti unoh-

tunut. Olen käyttänyt lähteenä Ritva Kavan toi-

mittamaa Harjavallan maa- ja kotitalousnaiset ry:n 

80-vuotishistoriikkia vuodelta 2016 ja muistellut 

myös omaa 35 vuotta kestänyttä jäsenyyttäni. Tällä 

hetkellä meitä jäseniä on noin 100 ja todella mielel-

lämme otamme lisää joukkoomme, tervetuloa siis! 

 

Teksti ja kuva: Maarit Naakka 

Harjavallan maa– ja kotitalous-

naiset ry 

Perustettu v. 1936.                                                    

Puheenjohtaja:  Margit Kurru, puh. 044 266 2712 

Sihteeri:  Kristiina Koota, puh. 0400 125 402 
 
Sähköposti: harjavallanmaatalousnaiset@gmail.com 
 
Facebook: Harjavallan maatalousnaiset 
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Harjavallan brändi-illan kuvasatoa 

Harjavallan brändi-illassa 18.11.2021 Keskustan 

koulun ruokasali oli koristeltu brändin väreissä, 

oranssilla, valkoisella ja mustalla. 

Tarjolla oli rouhean rustiikkista ruisleipää, joka 

oli päällystetty mm. oranssilla paprikalla. 

Live-musiikista vastasivat muusikot Risto Oja-

lammi ja Päivi Tuomi. He esittivät sovituksia 

mm. Lady Gagan, Virve Rostin ja Juice Leskisen 

biiseistä, kuten Virve Rostin räväkän Mä vahva 

oon, joka sopi mainiosti tilaisuuden luontee-

seen. 

 

Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika 

Maury avasi yleisölle kaupunkibrändin merki-

tystä eli mikä brändi oikein on, miksi se on tär-

keää ja miten kaikki kaupungin asukkaat voivat 

toimia brändilähettiläinä. 

Harjavalta-salissa järjestetyn tilaisuuden 

mainiona juontajana toimi hyvinvointi-

koordinaattori Riikka Lammi. 
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Sataedun lehtori Frej Blomqvist julkisti 

Sataedussa oppilastyönä tehdyn Harja-

vallan markkinointivideon ja kertoi sen 

paljon työtunteja vaatineesta moni-

mutkaisesta valmistusprosessista. 

 

Brändi-illan työporukka: 

Frey Blomqvist, Sataedu 

Juuso Mäkelä, Harjavallan Yrittäjät 

Maija Kuusisto-Länsineva, valtuutettu 

Katri Plaami, valokuvaaja 

Timo Orre, ääni– ja valaistusasiantuntija 

Hannu Kuusela, kaupunginjohtaja 

Maarika Maury, Kissconsulting Oy 

Satu Tenhonen, markkinointi ja viestintä 

Riikka Lammi, juontaja 

 

 

Illan päätteeksi Tuliryhmä Flamma esitti 

upean tulishow’n kaupungintalon Viuhka-

aukiolla. Esityksen sponsoroi Boliden Har-

javalta Oy. 

Sivun 23 yhteiskuva: Kissconsulting Oy 

Muut kuvat: Satu Tenhonen 

Kuvatekstit: Satu Soppela-Hyle 

 

Harjavallan Yrittäjien puheenjohtaja Juuso 

Mäkelä piti yrittäjäyhdistyksen puheenvuo-

ron. 



Vallan Väylä  

 

24 

Lauluyhtye cafe olé 

Cafe Olé on 10 hengen lauluyhtye, joka koottiin Har-

javallan Laulusiskojen perustalle vuonna 2019. Lau-

lajia porukassa on joka puolelta Länsi-Suomea Tu-

rusta Harjavaltaan. Varsinaista taiteellista johtajaa 

Cafella ei ole, koska jokaiselle on tärkeää olla itse 

yksi laulajista. Jokainen jäsen pääsee tuomaan esiin 

omia vahvuuksiaan, oli se sitten sovitusten tekemis-

tä, rytmihäiriöiden poistoa, kirjanpitoa, nuottien 

järjestämistä tai pitopalvelua. 

Harjoitukset Cafe Olé pitää kerran kuussa eri paikka-

kuntien välillä vuorotellen. Niin sitoutuneita tähän 

hommaan ollaan, että treeneihin kuljetaan nälkää, 

tekemättömiä kotitöitä, hirviä ja muita luonnonvoi-

mia uhmaten. Harjoitusten alkajaisiksi on tapana 

kysyä, harjoitellaanko ensin vai juodaanko kahvit. 

Tähän kysymykseen on tietenkin vain yksi oikea vas-

taus: Ensin juodaan kahvit ja parannetaan maailma, 

sitten voidaan keskittyä siihen tärkeimpään. 

Pääosassa toiminnassa on luonnollisesti musiikki. 

Kaikki laulajat ovat pitkän linjan kuorolaisia ja perin-

teistä kuoromusiikkia on kahlattu läpi vuosikym-

menten. Siksi onkin virkistävää sukeltaa välillä eri 

tyylilajeihin. Cafe Olén ohjelmistossa on kaikkea 

suomirockin klassikoista kansanlauluihin: konsertti 

saattaa soljua Eppu Normaalista Harmony Sistersin 

kautta Heikki Sarmantoon ja lopuksi sukeltaa Mar-

jankukkapuskaan. Pääasia on, että laulu koskettaa, 

naurattaa tai siihen voi samastua. Kun tuntee, että 

”hitsi tää biisi on ihana” ja saa laulaa sen juuri näi-

den ihmisten kanssa, muistaa, miksi sinäkin sunnun-

taiaamuna heräsi kellon soittoon kesken makeim-

pien aamu-unien. Nimittäin siksi, että siellä saa kah-

via!  

 

Seuraavan kerran Cafe Olé esiintyy Harjavallassa 

30.1. yhteiskonsertissa äänekoskelaisen Äänettärien 

kanssa. Sama konsertti järjestetään 13.3. Äänekos-

kella. Ensi kesänä Cafe Olé osallistuu Helsingissä 9.-

12.6. pidettävään NASOMin yhteispohjoismaiseen 

laulujuhlaan. 

Teksti: Satu Laine 

Kuva: Merja  Sjöblom 

 

Lauluyhtye cafe olé 

Perustettu v. 2019. 

Puheenjohtaja: Riitta Levisalo,  
riitta.levisalo(at)harjavalta.fi 

Sihteeri: Saija Luoma 
Facebook: Lauluyhtye Cafe Olé 

Kuvassa Cafe Olén syyskuinen ”harjoituslauantai” 

Liedossa. 
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Liikunta– ja uimahallin tapahtumia 

HARJAVALLAN LIIKUNTA– JA UIMAHALLI 

Yhdyskatu 2, 29200 Harjavalta 

Kahvila/lipunmyynti: 044 432 5443 

Vapaa-aikasihteeri: 044 432 5353 

www.harjavalta.fi/liikuntajauimahalli 

Facebook: Harjavallan liikunta– ja uimahalli 

Instagram: @harjavallanliikuntajauimahalli 

Aukioloajat: 

Maanantai     klo 14–20 

Tiistai   klo  6–20 

Keskiviikko   klo  8–20 

Torstai   klo  6–20 

Perjantai   klo  8–20 

Lauantai   klo 10–16 

Sunnuntai   klo 10–16 

Lipunmyynti sulkeutuu tuntia ennen uimahallin sulkemista. Kahvila sulkeutuu 30 minuuttia ennen 

uimahallin sulkemista. 

Uimahallin poikkeavat aukioloajat: 

o Itsenäisyyspäivä ma 6.12. SULJETTU 

o Joulutauko ma 20.12. – su 26.12. SULJETTU 

o Uudenvuodenaatto pe 31.12. klo 8.00 – 14.00 

o Uudenvuodenpäivä la 1.1. SULJETTU 

o Loppiainen to 6.1. klo 10.00 – 16.00 

AIKUISTEN PERUSUINTITEKNIIKAT 

Ma 13.12. klo 18.00-19.30 radalla 1. 

Kaipaatko neuvoja uinnin perustekniikoihin? Tule 

kysymään ja kokeilemaan ohjatusti. Uimahallin si-

säänpääsymaksu. 

 

KYNTTILÄUINNIT 

Ti 14.12. ja to 16.12. klo 6.00-8.00 ja 18.00-19.30. 

Jouluista musiikkia, kynttilöitä ja tunnelmaa. Glögi ja 

piparitarjoilu. Uimahallin sisäänpääsymaksu. 

 

LEIKKIUIMAKOULU 

Ti 14.12. ja to 16.12. klo 17.00-17.30 lasten altaalla. 

V. 2015-2016 syntyneille lapsille tarkoitettu uima-

koulu, jossa leikkien avulla harjoitellaan uinnin var-

haistaitoja. Omat käsikellukkeet mukaan niitä tarvit-

seville. Kahden kerran hinta yhteensä 10 € / lapsi. 

TONTTU-UINTI PIENILLE LAPSILLE 

Ke 15.12. klo 17.00-19.00 lasten altaalla. 

Jouluista musiikkia, mehu ja piparitarjoilu. Huoltaja 

mukana. Uimahallin sisäänpääsymaksu. 

 

JOULUINEN LASTEN LIIKUNTAMAA 

La 18.12. klo 10.00-12.00 liikuntasalissa.  

Huoltaja mukana. Maksuton. 

 

UIMALELUHULINAT 

Su 19.12. klo 10.00-15.00 lasten altailla.  

Huoltaja mukana. Uimahallin sisäänpääsymaksu. 
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Harjavallan yrittäjänaiset ry 

Ystävyyttä ja yhdessäoloa melkein 70 vuotta 

Yrittäjänaisten Keskusliitto ry (nyttemmin Suomen 

Yrittäjänaiset) perustettiin ajamaan naisyrittäjien asi-

oita vuonna 1947 liike-elämän elvyttyä sotien jäl-

keen. Porin Yrittäjänaiset ry oli ensimmäisiä paikallis-

yhdistyksiä Satakunnassa ja porilaisten kannustama-

na keväällä 1954 perustettiin Harjavallan Yrittäjänai-

set ry. Perustajajäseniä oli koolla 21 ja yhdistyksen 

perustamisen sopimuskirjan allekirjoittivat kampaaja 

Tyyne Polvivaara, kauppias Martta Valtonen ja kaup-

piaan rouva Rauha Ruusunen. Vuonna 2024 juhlitaan 

yhdistyksen 70-vuotista taivalta. 

Suomen Yrittäjänaisten tärkein tehtävä on siis ajaa 

naisyrittäjien asioita ja jäsenyhdistykset tukevat tätä 

edunvalvontatyötä paikallisella tasolla. Monesti kuu-

lee erilaisia mielipiteitä siitä, pitääkö olla erikseen 

yrittäjäyhdistys naisille. Kyllä valitettavasti on niin, 

että edelleen meillä on paljon korjattavaa pienten, 

usein naisvetoisten yritysten toimintaedellytyksissä. 

Suurimpana epäkohtana nostettakoon esille vanhem-

muuden kustannusten jakaminen, johon ei vuosikym-

menten työn jälkeenkään ole saatu kuin pieniä pa-

rannuksia. Toivottavaa olisi, että varsinkin mahdolli-

simman moni nuori naisyrittäjä liittyisi jäseneksi ja 

sillä tavalla tukisi liittoa näissä edunvalvonnan pon-

nistuksissa. Yhdessä olemme enemmän. 

Ystävyyttä ja yhdessäoloa kuvaa paikallisyhdistyksen 

keskeistä tehtävää. Parhaimmillaan kokoonnumme 

noin kerran kuukaudessa kokouksiin tai jäseniltoihin  

paikallisissa yrityksissä, jäsenten mökeillä tai kodeis-

sa, taidenäyttelyissä, teatteriretkillä ja monissa muis-

sa mielenkiintoisissa paikoissa ja tapahtumissa lähi-

seudulla. Aina raikuu puheensorina ja iloinen nauru. 

Emme ole unohtaneet myöskään senioreja, vaan jä-

senillä on mahdollisuus eläkkeelle siirryttyään vaih-

taa jäsenstatuksensa. Iloiset Ikikukat toimivat aktiivi-

sesti ja kokoontuvat lähes kerran kuukaudessa omiin 

rientoihinsa ja ovat lämpimästi tervetulleita myös 

yhdistyksen muuhun toimintaan ja tapahtumiin. 

90-luvulla järjestettiin ensimmäinen Naistenpäivä -

tapahtuma muotinäytöksineen ja perinne jatkui vuo-

teen 2007. Pienoismessuilla naiset saivat esitellä 

osaamistaan ja tuotteitaan. Lisäksi tapahtumassa on 

kuultu terveysluentoja, nähty teatteria ja esim. runoi-

lija Heli Laaksonen on ollut lukemassa runojaan ja 

kertomassa niistä. Naistenpäivässä on myös julkis-

tettu Yrittäjänaisten vuorovuosin valitsema vuoden 

Emil tai Emilia. Olisipa hienoa, jos Naistenpäivä vielä 

joskus voitaisiin herätellä henkiin. 

Myös hyväntekeväisyys on ollut alusta asti mukana. 

50-luvulla yhdistyksellä on ollut Kuusamossa kummi-

perhe, jolle on valmistettu ja lähetetty jouluisin suuri 

paketti. Myöhemmin joulutervehdyksiä on viety mm. 

Kreetalan perheryhmäkotiin, Hakuninkotoon, päivä-

koteihin, terveyskeskukseen, Palvelukeskus Ho-

peakeitaaseen, vanhainkoti Hopearantaan jne. Viime 

vuosina on muistettu stipendein yläkoulun ja lukion 

päättäneitä oppilaita. 

 

Jäsenilta pukeutumisneuvojen ja muotinäytöksen merkeissä Muotitalo K&A:ssa.  
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Vuodesta 1989 olemme muistaneet sotiemme vete-

raaneja ja sytyttäneet kynttilät sankarihaudoille val-

takunnallisena yrittäjänaisten ja YK:n päivänä 24.10. 

Yksi suurimmista ponnistuksistamme on ollut Matti 

Kavan suunnitteleman Harjavaltaa-veistoksen lah-

joittaminen kaupungille. Vuonna 2004 yhdistyksen 

50-vuotismuistamiset ohjattiin patsasta varten. Li-

säksi teetettiin pronssisia ja kipsisiä pienoispatsaita, 

joita on edelleen myynnissä rajoitettu määrä Kirja-

kaupassa. Patsaan paljastustilaisuus oli Siltatien ja 

Teollisuuskadun risteyksessä olevassa kiertoliitty-

mässä 25.8.2005. 

Harjavallan Yrittäjänaiset osallistuvat aktiivisesti kes-

kusliiton toimintaan mm. osallistumalla liiton ko-

kouksiin säännöllisesti. Sen lisäksi liitossa on huo-

mattu yhdistyksemme aktiivisuus myös paikallisesti  

ja olemme ainakin kolme kertaa saaneet vastaan-

ottaa aktiivisimman yhdistyksen palkinnon ja pari 

kertaa olemme pokanneet myös vuoden sihteerin 

palkinnon. Näin olemme tehneet Harjavaltaa tutuksi 

ympäri maata. 

Toivotamme kaikki yrittävät ja yrittäjähenkiset nai-

set mukaan iloiseen joukkoomme. Seuraa meitä 

Facebookissa (tulossa mm. uusi jäsenkampanja). 

 

Teksti: Päivi Kuoppala  

Kuvat: Harjavallan Yrittäjänaisten arkisto 

Harjavallan 

yrittäjänaiset ry 

Perustettu v. 1954 

Puheenjohtaja: Nina Välimäki 

Sihteeri:  Päivi Kuoppala 

Facebook: Harjavallan Yrittäjänaiset 

Kotisivut: https://www.yrittajanaiset.fi/
yhdistys/harjavallan-yrittajanaiset-ry/ 

Kevät- ja syyskokous sekä ruokailu Villilän Kartanolla.  




